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TARANTULAREDIVIVA.

Tarantula rediviva —de tarantel herleeft weder —; ik durf

het echter naauwelijks onderschrijven of niet luider slem uitroe-

pen, zoo zeer weerhoudt mij de geweldige magt van het heden-

daagsche standpunt, dat de aloude viees voor de Lycosa Apuliœ

kortweg voor « onzin » heeft verklaard , en al wat over de

vreesselijke spin van Tarente, sedert 1599, door Ferrante Impe-

rato en tal van Napolitaansche of Italiaansche schrijvers na hem

is te boek gesteld , voor « fabelen » en « vooroordeel » houdt.

En toch Serraö, Buliforio, Homberg, Hofmann, Hahn,

Duméril , Leunis moeten het mij ten goede houden , wanneer

ik van oordeel ben , dat zij , in hunnen feilen strijd tegen het

belagchelijke en overdrevene der verhalen over den tavaniei-dans
^

zelve in een ander uiterste zijn vervallen door daarmede ook

vervallen te achten elk gevaar van den lavanlel- beet. Hel ging

met deze quaestio als met zoo vele anderen in den nieuweren

tijd, —en eigenlijk in alle tijden —peccabalur intra muros et

extra! De waarheid is naakt; al heeft men haar ook het over-

kleed uitgetrokken, dan is men nog niet dadelijk waar men

wezen moet; ook de eenvoudigst schijnende natuur-waarheden

zijn vaak omgeven met een triple airain. Wanneer de heer
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Hofmann in de Abruzzen werkelijk en ontwijfelbaar er niets

van beeft ondervonden, wanneer hij de ware L. tarantula^ met

de bloote hand , vatte en door haar gebeten of liever « geknepen »

werd ;
—wanneer de Napelsche Lazzaroni zich voor een maatje

wijn er door laat bijten of « knijpen » in arm of hand ;
—

wanneer honderd dergelijke voorbeelden worden aangevoerd , in

welke negative resultaten zijn geconstateerd , zoo vervallen daar-

mede geenszins de waarnemingen van anderen, die van positief

nadeel spreken. Immers de omstandigheden kunnen in het eene

en het andere geval geheel verschillend zijn geweest. Wanneer

ik , zoo als nog zeer onlangs , even gestoken werd door eene

bij, die ik reeds een dag in een doosje had bewaard en er

n-agenoeg niets van gevoelde; ligt dit aan het reeds half doode

diertje, of mag ik daaruit afleiden, bijen-steek verwekt geen

pijn? En wanneer ik eens eenen onvergetelijken koortsaanval

heb ondervonden, doordien mij, in den slaap in het open veld,

een twintigtal mieren, het toen nog rijkelijk aanwezige hoofd-

haar doorwoelende , in de schedelhuid hadden gehelen en

gestoken , omdat ik ze vrij onzacht daarvan verjoeg • kan dan

die waarneming ooit krachteloos worden gemaakt door de be-

tuiging van anderen, dat zij honderdmalen mieren op hunne

armen en beenen hebben gehad, zonder er in het minst, al

wondde hen deze of gene, eenigen koorts van te hebben onder-

vonden ? Dergelijke analogiën zou ik meer kunnen bijbrengen
,

doch de gegevene mogen volstaan, om mijne meening te ver-

duidelijken. Gesteld eens allen, die negatief spraken over den

tarantel-beet, hadden de ware species voor, —en dat is nog

zeer te betwijfelen bij de vele andere en kleinere Lycosa-soovlen
^

die ook in Italië worden gevonden, en velen minder magtig dan

de Apulische , wier abdomen tot ruim « % centimeters breedte »>

kan verkrijgen en wier haakkaken v.kort en %eer sterk ^^ zijn, —
zoo vloeit daaruit nog geenszins voort, dat zij met volivassen

individuen te doen hebben gehad , iets wat vooral bij de ?

,

voor alle spinnen moeijelijk te bepalen valt, indien ze niet met

den eijerzak of met jongen zijn voorzien. Evenmin is het dan

nog gezegd, dat zij op dien tijd in hare volle krachis-ontwilike-
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ling waren. Ook niet, of zij reeds door honger en het bewaren

in ongeschikte verbhjven waren uitgeput. Wijders is het ten

dezen in geenen deele onverschillig wddr die beet wordt toege-

bragt , bijv. aan de palmen der Juinden of op den rug der

voeten^ en óf de beet in de gegeven gevallen is doorgedrongen

of is afgeschampt op de opperhuid , of zelfs niet is ingedrongen

door het vatten van een te omvangrijk of een te dikhuidig

ligchaamsdeel. Nog moet worden opgelet , in welk jaargetijde

de waarneming liep , al of niet in den heeten zomertijd. Ook

nog aan welk individu de wonde ware toegebragt, want èn de

fijnheid der huid èn de gevoeligheid van het zenuwstelsel ver-

schilt om geene kleinigheid bij verschillende personen. En nog

iets : waarom dan toch zou men hier alle nadeel willen weg-

redeneren bij eene dier-klasse, waarbij alle geslachten zonder

onderscheid een bepaald gift- apparaat (geen speeksel-toestel
,

zoo als sommigen nog meenen) onwederlegbaar kan worden

aangetoond ? en waar bij de grootere soorten minstens evenveel

vergift, in droppel- vorm , in de wond kan worden gespoten,

als met de tegenwoordig veel in medisch gebruik zijnde spuitjes

voor hypodermatische injecties van minima van narcotische op-

lossingen het geval is?

Doch aan redeneren nu ook reeds genoeg ; ziet hier op welke

nieuwe mededeeling ik wilde wijzen , die mij tot den uilroep

aan het hoofd van deze kleine «Notiz» heeft verleid. Verleid,

zeg ik nu, want ik zou eigenlijk zelf in loco wel eerst in staat

willen zijn geweest , om mij van de magtigheid van het bijt-

toestel der Lycoside in quaeslie te overtuigen , alvorens geheel

zeker te zijn, en nog altijd blijf ik verstoken van het bezit eener

collectie van eenige dezer spinnen , hoe vaak mij die ook reeds

door reizende vrienden en vriendinnen zijn toegezegd '.

Nadat Dr. Cauro, in 1855, te Parijs, in zijne Dissertatie: sur

la piqwure de la tarentule^ de beste geneeswijze daarvan had

* Indien soms een of ander der veel geachte medeleden van onze Vereeniging

gelukkiger zijn ten dezen dan ik, houde ik mij, onder teruggave van onkosten, gaarne

voor een of meer exemplaren aanbevolen. Ik ken dit beruchte diertje helaas ! nog

niet anders dan in effigie en in onkenbare gedroogde exemplaartjes.
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aangegeven, zoo als die nog ten huldigen dage op Gorsika wordt

gevolgd, en nadat Dr. Gazzo, in Missola, bij Savona, in 1845,

insgelijks de handschoen weder had opgevat , ter verdediging

van de kracht onzer Araneide (zie Annales de Thc-rapeutiqiie et

de Toxicolocjie ^ etc. Février), en, uit zijne destijds vijfjarige

praktijk in die streek van Itahë, verscheidene voorbeelden had

beschreven van ziekte-toevallen — geene doodelijke echter —
allen bij landlieden , die blootsvoets op het veld werkten , voor-

gekomen —toekende ik onlangs, uit het Recueil de mémoires

de med. etc. milit. T. IX, 1865, p. 297, de volgende zinsneden

aan , uit eene Note sur la morsure de la tarentule
,

par M. de

Santi, eersten Officier van gezondheid in Fransche dienst. Zijne

nieuwe berigten zijn allen ontleend uit Gorsika , op welk eiland

« de tarantula , zoo als die door Guvier is beschreven » zeer al-

gemeen voorkomt. De Schrijver is Ghef van het hospitaal te

Guagno; een zijner naaste betrekkingen, de civiele geneesheer

Santi, is geplaatst bij het gasthuis te Ajaccio. Beiden geven vrij

gelijkluidend als hunne ervaring op : « que la tarentule soit

«venimeuse, n'est plus en doute pour nous, pas plus que nous

« ne doutons
,

que l'absorption de son venin pendant les fortes

«chaleurs, soit suivie toujours d'accidents graves et quelquefois

« mortels. »

Zij beweren, dat er op Gorsika telken jare minstens een paar

honderd menschen door tarantels worden gebeten ; onze schrijver

neemt er jaarlijks 4 à 5 van op in zijn Hospitaal, en zijn broe-

der, of neef, van Ajaccio, deelt hem in dit opstel 4 van zijne

eigene waarnemingen mede.

De gebetenen zijn meestentijds landlieden, die, in den tijd

van den oogst , op den akker werkende , vooral op zeer warme

zomer- of najaarsdagen, aan de bloote voeten of enkels, door

deze grond-, aard- of loopspin worden verwond.

De beet is op zich zelven on])eteekencnd ; men ontwaart niet

veel meer dan het gevoel van een speldenprik of naaldensteek
;

daarop volgt plaatselijk een meer of minder sterk jeuken en

eene meer of minder uitgebreide roode vlek op de huid. Eerst

na 2 à 5 uren ontstaan hevige , soms onverdragelijke pijnen
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DU spoedig opgevoîgd of vergezeld door algemeene verschijnselen
,

namelijk in hoofdzaak, flaauwten, krampen en brâkingen ; deze

houden hoogst zelden langer dan 12 à 56 uren aan, doch

schijnen enkele malen in den dood te « kunnen » eindigen. De

schrijver en zijn bloedverwant hebben dien noodlottigen uitgang

tot nog toe zelven ìiiet waargenomen , doch hun is « verzekerd »

,

dat , in 1861 , in het dorp Vico één lethaal voorbeeld is

gezien, en dat, in I860, in het dorp Piannotoli , bij Bonifacio,

drie personen aan deze vergiftiging zijn bezweken , een enkele

zelfs hinnen weinige uren. Nadat door den Gorsikaanschen ge-

neesheer Gauro , bovengenoemd , eene zeer spoedige en meer

rationele behandeling vrij algemeen op dit eiland is ingevoerd
,

en nadat de vroeger gebruikelijke, hoogst ingrijpende volks-

bijtmiddelen (vooral het behandelen der gewonde plaats met

brandenden zwavel!) thans zijn verlaten, wordt intusschen van

een doodelijken uitgang slechts bij betrekkelijk hooge uitzonde-

ring gehoord.

Die behandeling is overigens de bij giftige wonden gewone;

binden, scarificeren , uitzuigen, koppen en inwendig diaphoretische

middelen en sedantia, vooral opiacea^ in zeer hooge doses, ter

bedaring der pijnen en krampen. Deze en andere neuralgiên

kunnen bij late of onvoldoende behandehng , langen tijd nablij-

ven. Daartegen worden dan warme bad- of bron-kuren voor-

deehg genoemd.

Mijne bijzondere aandacht werd verder, in de détails dezer

mededeeling
,

getroffen door de volgende bijzonderheden :

i°. De groote overeenkomst, van het meer uitvoerig in dit

opstel geschilderd verschijnselen-beeld met de even een-

voudige beschrijving daarvan zoo als die mij reeds voor

twintig jaren, bij Dr. Gazzo uit Italië, opgevallen was.

Noch bij dezen , noch bij onzen nieuweren schrijver
,

een zweem van overdrijving, een spoor van effekt-bejag,

zoo als in de vroegere Tanzwuth-hi&lorièn. Alles hier

natuurgetrouwe waarneming, onopgesmukt en met over-

tuiging te boek gesteld.

2°, De opgave dat er tusschen de verwonding en de eerste
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algemeene verschijnselen 2 à o uren kunnen verloopen

of zelfs veelal verloopen. Hierdoor vervallen natuurlijk

al de zoo gemakkelijk door critici en sceptici te maken

bedenkingen , over idiosyncrasie , inbeelding , vrees , als

oorzaak dezer verschijnselen. Immers zij die daardoor

flaauw vallen of het « op de zenuwen » krijgen , wachten

hiermede in den regel geen uur of drie!

o\ De therapeutische waarneming, dat de verwonden zeer

hooge doses opiacea kunnen verdragen zonder er van

te slapen. Dit is analoog met hetgeen in de slangen-

landen der tropische gewesten is waargenomen aangaande

de tolerantie van buitengewoon hooge giften spirituosa
,

„zonder dronkenschap, bij giflslangen-beet.

4". Het somtijds lang nablijven van secundaire neuralgiën
,

iets dat insgelijks in vele voorbeelden van tropische

vergiftiging, door visschen, slangen, enz., is geconstateerd.

Al vervallen hiermede de meeste tegenwerpingen ' der recen-

tiores in de tarantula- quaestio , zoo moet ik toch vragen —
even als ik bij de beweerde gevolgen van den beet van Latrode-

ctiis mahnignathus deed {Tijdsch. v. Enfomol. ^ 3de deel, 1860,

blz, 60) — kan in al deze spinnen-vergiftigingen ook ver-

wisseling denkbaar zijn met verwonding door Vipera Redi,, V.

aspis of andere giftslangen? De adder bijt, vlugt, men voelt

de verwonding, ziet naar het deel en neemt in de

nabijheid deze of cene andere spin waar. Deze vooronder-

stelling, ten deele gesteund door cenige der bovengenoemde

analogiën, ligt, dunkt mij, hoezeer eenigzins gewaagd, voor de

1 Onder dezen is ook de vraag : heeft men hier slechts te denken aan een aanval

van cholerine of cholera sporadica ? niet ongewoon. Eenige omstandigheden kunnen

inderdaad, uit een medisch gezigtspunt, aanleiding geven tot die onderstelling. Doch

zouden dan alleen de vier genoemde schrijvers, Cauro , Gazzo en de heide Santi,

deze, vooral in de warme landen zoo zeer gewone en hekende, ziekte niet kennen?

Zelfs zoodanig , dat zij het niet eens de moeite waardig hebhen geacht over eene zoo-

danige misvatting te spreken. Bovendien , zij geven eensluidend op , meermalen

gezien te hebben, dat bij tijdige behandeling de krampen en brakingen konden worden

voorkomen , en zou het niet bijzonder vreemd zijn , dat men soms na door eene spin

gebeten te zijn
,

juist 2 of 3 uren daarna eene /' gewone chokrine * kreeg.
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hand. Intusschen schijnt ook Santi die objectie stilzwijgend

te hebben gemaakt , doch die tevens te hebben voorkomen
,

daar hij als ter loops aanmerkt : « la tarentule est Ie seul animal

«venimeux, qu'on connait dans ce pays.» Is dit echter zoo?

Ik zou het zeer betwijfelen , dat op Corsika geene viperee noch

scorpiones worden gevonden \ Doch al ware dit zoo , dan zouden

voorzeker , bij zoo groot een aantal gevallen , als waarvan door

Santi gewag wordt gemaakt , deze veel grootere dieren toch

althans meermalen van zelven in het oog zijn gevallen. Men

kan in eenige gevallen, en vooral des avonds zoodanige vergis-

singen toelaten, maar, bij zoo scherp ziende personen als

het landvolk, die gewis niet als doorgaanden regel laten gelden.

Nog zou tegen den regel zijn het lang uitblijven der algemeene

verschijnselen , die na adderbeet meestal reeds tusschen de 5

à 50 minuten plegen in te treden. Werd het daarenboven

geconstateerd , dat op Corsika , althans op de bewoonde en

bebouwde vlakten
,

geene giftslangen voorkomen , dan houd

ik, op grond van dit een en ander pro et contra in het mid-

den te hebben gebragt , voorloopig mijnen uitroep van « Taran-

« tuia rediviva » voldoende gewettigd.

HET VERDEDIGINGS-TOESTELDER RUPSVAN

DEN GROOTENOP TWEESTAARTHERMELIJN-VLINDER , CERURA

(DICRANURA S. HARPYIA) VINULA.

De Heer Claus deelt daaromtrent in de zitting van die physi-

kalisch-medicinische Gesellschaft %u Wurzburg , van 28 Junij i 862

,

ongeveer het volgende mede :

«Deze rups heeft in den prothorax eenen grooten klierzak, die

aan de buikvlakte, met eene dwarssleuf, uitmondt. Aan dezen

' V. Aspis komt, volgens Professor Schlegel, waarscMjnlijA op Corsika voor;

docli, bij gebreke aan bepaalde opgaven, is dit niet stellig zeker.
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